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                           Проект
вноситься народними депутатами України
            ___________________________________                                      


                                                

ЗАКОН УКРАЇНИ 

Про аграрні палати в Україні 


Цей Закон визначає загальні правові, економічні та соціальні засади створення аграрних палат в Україні, встановлює організаційно-правові форми і напрями їх діяльності, а також принципи їх взаємовідносин з державою і органами державної влади на місцях.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Аграрна палата
  1. Аграрна палата є недержавною самоврядною громадською організацією, з особливим статусом, створеною на засадах добровільності, виборності і самоврядування, яка об'єднує фізичних осіб, власників земельної ділянки сільськогосподарського призначення в розмірі не менше 1га, або частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, розташованого на території відповідної ради (адміністративно-територіальної громади), які відповідно до законодавства України отримали, Сертифікат чи Державний акт на право приватної власності на земельну частку (пай)  земель сільськогосподарського призначення.
  2. Засади самоврядування в палаті забезпечуються через механізми прямого виборчого права членів, гласності й звітності органів Аграрної палати перед її членами.
3. Аграрна палата не може займатися підприємницькою діяльністю безпосередньо, вона може створювати юридичні особи, які здійснюватимуть підприємницьку діяльність,  необхідну для виконання її статутних завдань.
 4. Аграрна палата є юридичною особою. 
 5. Аграрна палата відповідає за своїми зобов'язаннями всіма коштами та майном, що належать їй. 
 6. Аграрна палата не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, так само як члени аграрної палати не відповідають за її зобов'язаннями. 
7. Аграрна палата не відповідає за зобов'язаннями створених нею підприємств та інших організацій, так само як підприємства та інші організації не відповідають за зобов'язаннями аграрної палати. 

8. Назва "аграрна палата" та утворені на її основі словосполучення можуть використовуватися лише стосовно організацій, створених відповідно до цього Закону. 
	Інші організації не мають права використовувати у своїх назвах словосполучення "аграрна палата" і не підлягають державній реєстрації під назвами, що містять ці словосполучення.
9. Аграрна палата є неприбутковою організацією. Розподіл отриманих доходів(прибутків)або їх частини серед засновників, працівників(крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та пов’язаних з ними осіб забороняється. 
10. Аграрна палата має печатку, емблему, поточні та інші рахунки.

Стаття 2. Законодавство про аграрні палати 

1. Законодавство про аграрні палати складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів. 
2. Дія цього Закону не поширюється на членів аграрної палати у разі здійснення діяльності, не пов'язаної з членством у аграрній палаті. 
3. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються правила міжнародного договору. 

Стаття 3. Цілі та завдання аграрних палат

1. Аграрні палати створюються з метою сприяння покращенню добробуту сільського населення та розвитку сільської місцевості, через розвиток сільськогосподарського виробництва його інтеграції у світову аграрну систему. Розвиток підприємництва на селі, формування приватного власника та захист соціальних, правових і фінансово-економічних прав та інтересів членів аграрних палат.
2. Завданнями аграрних палат є: 
ведення громадського контролю за реєстром прав власності земель сільськогосподарського призначення, членів аграрної палати, розвитком орендних відносин та  ефективними запровадженням ринку землі і проведенням земельної реформи,
проведення моніторингу громадської думки, підготовка пропозицій з питань виробництва аграрної продукції та їх представлення органам державної влади та місцевого самоврядування;
внесення до органів державної влади та місцевого самоврядування пропозицій з правових питань функціонування агропромислового комплексу та діяльності аграрних палат України;
сприяння розвитку інфраструктури аграрного ринку та здійснення заходів по реалізації та збуту аграрної продукції;
надання консультаційних послуг з менеджменту, маркетингу зовнішнього та внутрішнього ринку товарів, робіт, послуг та капіталу;
представлення інтересів членів палати з питань господарської діяльності як в Україні, так і за її межами; 
організація взаємодії між об’єднаннями фізичних та юридичних осіб, суб'єктами підприємницької діяльності, зайнятих у аграрному секторі економіки, координація їх взаємовідносин з державою в особі її органів, безпосередня участь у формуванні аграрної політики законодавчими та виконавчими гілками влади; 
	сприяння поширенню  інформації про аграрний сектор України, пов’язані з ним законодавство,  традиції, правила та звичаї, можливості для співробітництва як в Україні, так і в інших країнах, можливості співробітництва українських підприємців;
           встановлення і розвиток зв'язків з аграрними палатами інших країн, участь у роботі міжнародних організацій; 
сприяння розвитку чесних звичаїв у підприємницькій діяльності в аграрному секторі;
консультації з питань господарської діяльності, організація співпраці з дорадчими службами, закладами аграрної науки та освіти;
підвищення кваліфікації працюючих в аграрному секторі;
ведення реєстру експертів з питань, визначених цим Законом;
участь у впровадженні соціальних програм, спрямованих на покращення умов та безпеки праці, створення нових робочих місць;
сприяння розвитку кооперації, кредитних спілок, страхових компаній, соціальної інфраструктури на селі;
формування екологічної свідомості сільськогосподарських товаровиробників;
ініціювання діяльності з метою організації професійних об’єднань в аграрному секторі та їх підтримка;
сприяння підвищенню якості аграрної продукції;
діяльність на підтримку експорту аграрної продукції;
організовує видання інформаційних, довідкових, рекламних та методичних матеріалів з питань своєї діяльності, а також газети, журнали, буклети та інші друковані матеріали; 
виконання інших завдань, передбачених цим Законом та її статутом. 

Стаття 4. Держава і аграрні палати 

1. Державні органи сприяють аграрним палатам у виконанні ними статутних завдань.
 2. Аграрні палати впливають на формування політики в аграрному секторі економіки і беруть участь в її реалізації. Втручання державних органів та їх посадових осіб у діяльність аграрних палат не допускається. 
3. Аграрна палата України має право надавати висновки і вносити свої пропозиції щодо змісту проектів законів та інших нормативних і правових актів, які стосуються сфери її діяльності і домагатися їх врахування у відповідних органах влади. 

4. Не допускається участь посадових осіб органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування в органах управління Аграрної палати України та регіональних аграрних палат.


Розділ II. СТВОРЕННЯ АГРАРНИХ ПАЛАТ І ПРИПИНЕННЯ ЇХ 
                 ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 5. Принципи створення аграрних палат 

1. Аграрні палати створюються за принципом добровільного об'єднання їх засновників. Принцип добровільного об'єднання у аграрну палату полягає у праві вибору входити або не входити до її складу.
 
2. Регіональні аграрні палати створюються на території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (регіональні аграрні палати). У межах кожної з цих адміністративно-територіальних одиниць може бути створена лише одна регіональна аграрна палата. 

3. На території України діє Аграрна палата України. 

Стаття 6. Порядок створення аграрної палати 

   1. Аграрна палата створюється за ініціативою не менш як 20 засновників, власників земельної ділянки сільськогосподарського призначення в розмірі не менше 1га, або частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, розташованого на території відповідної ради (адміністративно-територіальної громади), які відповідно до законодавства України отримали, Сертифікат чи Державний акт на право приватної власності на земельну частку (пай)  земель сільськогосподарського призначення.
  2. Засновники аграрної палати скликають установчий з'їзд (конференцію) або загальні збори, на яких приймається статут і створюються керівні органи аграрної палати. 

Стаття 7. Членство у аграрній палаті 

1. Членами аграрної палати можуть бути  фізичні особи, власники земельної ділянки сільськогосподарського призначення в розмірі не менше 1га, або частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, розташованого на території відповідної ради (адміністративно-територіальної громади), які відповідно до законодавства України отримали, Сертифікат чи Державний акт на право приватної власності на земельну частку (пай)  земель сільськогосподарського призначення.
2. Члени аграрної палати мають право брати участь в управлінні справами аграрної палати, обирати та бути обраними до її органів управління.
3. Члени аграрної палати мають право:
вносити пропозиції на розгляд органів управління аграрної палати;
користуватися всіма видами послуг, які надаються членам аграрної палати відповідно до її статуту;
одержувати інформацію про діяльність аграрної палати, ознайомлюватися з річними балансами, фінансовими звітами, протоколами засідань органів управління аграрної палати та іншими документами щодо діяльності аграрної палати, в порядку, визначеному статутом аграрної палати;
припинити членство в аграрній палаті в порядку, передбаченому цим Законом та статутом аграрної палати;
порушувати перед загальними зборами членів аграрної палати питання щодо перегляду рішення про виключення з членів палати;
мати також інші права, передбачені законами України, статутом аграрної палати та рішеннями її органів управління.

4. Члени аграрної палати зобов'язані:
додержуватись статуту аграрної палати, виконувати рішення її органів управління;
сплачувати вступні та членські внески у розмірах, строки та порядку, що визначені статутом аграрної палати;
не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність аграрної палати;
виконувати інші обов'язки, передбачені законами України та статутом аграрної палати.

Стаття 8. Статут аграрної палати

1. Статут аграрної палати повинен містити: 
найменування і цілі діяльності, завдання та функції аграрної палати; 
найменування адміністративно-територіальної одиниці, в межах якої аграрна палата здійснює свою діяльність; 
умови і порядок прийняття до складу членів аграрної палати та виходу з нього; 
права та обов'язки членів аграрної палати; 
порядок створення керівних органів аграрної палати та визначення меж їх компетенції, підстави для виконання та припинення виконання їх обов’язків,  терміни повноважень і порядок прийняття ними рішень; 
відомості про джерела формування майна аграрної палати; 
порядок внесення змін до статуту; 
порядок припинення діяльності аграрної палати і правонаступництво на її майно та кошти; 
право аграрної палати відповідно до законодавства України створювати, реорганізовувати, ліквідовувати підприємства та організації для виконання своїх статутних завдань. 
До статуту можуть включатися й інші положення, що стосуються діяльності аграрної палати. 
2. Статут аграрної палати не повинен суперечити законодавству України, а статут (положення) регіональної аграрної палати також Статуту Аграрної палати України. 
3. Статут аграрної палати повинен бути оприлюднений у спосіб, передбачений статутом Аграрної палати України.

Стаття 9. Державна реєстрація аграрних палат 

1. Державна реєстрація Аграрної палати України провадиться Міністерством юстиції України, Аграрної палати Автономної Республіки Крим - Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, інших регіональних аграрних палат - відповідно обласними, Київським та Севастопольським міськими управліннями юстиції. 
2. Для державної реєстрації аграрної палати у відповідний орган, який здійснює реєстрацію, у місячний термін з дня прийняття статуту подається заява її засновників. До заяви додаються нотаріально засвідчені копії статуту аграрної палати і протоколу установчого з'їзду (конференції) або загальних зборів засновників, що прийняли статут. 
Державна реєстрація Аграрної палати України провадиться на підставі її заяви та Статуту, прийнятого з'їздом Аграрної палати України. 
3. Державна реєстрація аграрної палати здійснюється не пізніше 30 днів з дня подання заяви. 
Зареєстрованим аграрним палатам відповідний орган, який здійснює реєстрацію, видає свідоцтво про державну реєстрацію. 
4. Аграрна палата набуває статусу юридичної особи з дня її державної реєстрації. 
5. Зміни до статуту аграрної палати підлягають реєстрації в порядку, передбаченому для державної реєстрації аграрної палати. 
6. За державну реєстрацію аграрної палати, подальших змін до її статуту справляється реєстраційний збір, розмір якого встановлюється Кабінетом Міністрів України. 
7. Відмова у державній реєстрації аграрної палати можлива лише в разі порушення встановленого цим Законом порядку створення аграрної палати або невідповідності її статуту законодавству України. Відмова у реєстрації аграрної палати з інших підстав не допускається. 

8. Відмову в державній реєстрації аграрної палати може бути оскаржено в судовому порядку.  

Стаття 10. Припинення діяльності аграрної палати 

1. Діяльність аграрної палати припиняється шляхом її ліквідації. 
2. Ліквідація аграрної палати провадиться за рішенням засновників аграрної палати або за рішенням її вищого керівного органу. 
Аграрну палату може бути ліквідовано також за рішенням суду у випадках і порядку, встановлених законодавством України. 
3. Час припинення діяльності аграрної палати наступає з моменту внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи. 
4. Майно та кошти ліквідованої аграрної палати після задоволення вимог усіх кредиторів у порядку, передбаченому законодавством, використовується  для   виконання   статутних   завдань   або   на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавством, за рішенням суду спрямовується в доход держави.

Розділ III. ПРАВА ТА МАЙНО АГРАРНИХ ПАЛАТ

Стаття 11. Права аграрних палат 

1. Аграрні палати мають право: 
проводити, за дорученням державних органів,  незалежну експертизу проектів законодавчих та нормативно-правових актів з питань фінансової підтримки агропромислового комплексу, а також з інших питань, що стосуються прав та інтересів членів аграрних палат;
вести контроль за реєстром прав власності земель сільськогосподарського призначення, розвитком орендних відносин та  ефективними запровадженням ринку землі і проведенням земельної реформи;
надавати пропозиції до проектів рішень органів місцевого самоврядування щодо виділення земельних ділянок сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення у приватну власність.
представляти і захищати законні інтереси аграрної палати або за дорученням її членів їх інтереси; 
надавати за дорученням українських та іноземних юридичних і фізичних осіб послуги, пов'язані із захистом їх прав та інтересів, відповідно до законодавства України та міжнародних договорів України; 
звертатися за дорученням осіб, права яких порушені, до Антимонопольного комітету України із заявами про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції; 
проводити на замовлення українських та іноземних підприємств експертизу, контроль якості, кількості, комплектності товарів і визначати їх вартість;
засвідчувати і видавати сертифікати про походження товарів аграрного виробництва, сертифікати визначення аграрної продукції власного виробництва підприємств з іноземними інвестиціями, та інші документи, пов’язані із здійсненням зовнішньоекономічної діяльності в аграрному секторі економіки;
організовувати міжнародні виставки, національні виставки іноземних держав і окремих іноземних фірм, забезпечувати підготовку і проведення виставок українських товарів в Україні та за її межами; 
організовувати семінари, конференції, ділові переговори з економічних питань за участю українських підприємців та іноземних фірм як в Україні, так і за її межами; 
залучати для виконання завдань, визначених цим Законом, консультантів, експертів та консалтингові фірми на підставі відповідних договорів;
укладати необхідні для виконання функцій аграрної палати зовнішньоекономічні та інші угоди з українськими та іноземними суб'єктами підприємницької діяльності, а також з окремими громадянами; 
одержувати відповідну інформацію від державних органів та органів місцевого самоврядування;
видавати інформаційні, довідкові, рекламні та методичні матеріали з питань своєї діяльності, а також газети, журнали та інші друковані матеріали; 
створювати, реорганізовувати і ліквідовувати підприємства та інші організації з метою виконання статутних завдань у порядку, встановленому законом; 
самостійно визначати методи здійснення своєї діяльності, встановлювати структуру, штатний розпис, чисельність працівників, форми і розміри оплати праці та матеріального стимулювання їхньої праці згідно з законодавством України; 
створювати за ініціативою учасників спору третейські суди відповідно до законодавства України, галузеві або територіальні комітети підприємців, цільові секції експертів-дорадників; 
надавати послуги, пов’язані із реалізацією завдань, визначених частиною 2 статті 3 цього Закону;
виконувати інші повноваження, що не суперечать законодавству України. 
2. Методичні та експертні документи, а також рекомендації, видані аграрними палатами в межах їх повноважень, є обов'язковими для застосування на всій території України. 
3. Права аграрних палат закріплюються в їх статутах і реалізуються у порядку, передбаченому законодавством України.





Стаття 12. Майно та фінанси аграрних палат 

1. Аграрні палати можуть мати у власності будівлі, споруди, устаткування, транспортні засоби, кошти, цінні папери та інше майно, необхідне для здійснення статутних завдань. 

2. Джерелами формування майна аграрних палат є:
 два відсотки надходження від земельного податку протягом перших 
п’яти років її діяльності, для моніторингу використання орендованих земель та  завершення земельної реформи,
вступні та членські внески, благочинні внески, інші доходи та надходження, отримання яких не суперечить законодавству України. 
3. Майно аграрних палат використовується для забезпечення їх статутної діяльності. 
4. У разі виходу або виключення відповідно до статуту із складу аграрної палати її членів сплачені членські внески не повертаються і претензії на частину майна аграрної палати не задовольняються. Майно та кошти аграрної палати у разі виходу або виключення із складу її членів поділу не підлягає. 
5. Доходи(прибутки) аграрної палати використовуються виключно для фінансування видатків на утримання організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Законом.

Стаття 13. Система органів управління аграрної палати

1. Керівними органами аграрної палати є:
загальні збори членів аграрної палати,
спостережна рада, яка представляє членів аграрної палати у період між загальними зборами,
правління аграрної палати, яке є виконавчим органом аграрної палати.
2. Контролюючим органом аграрної палати є наглядовий комітет.
3. Рішенням загальних зборів членів аграрної палати можуть бути утворені й інші органи управління аграрною палатою.
4. Органи управління аграрної палати утворюються та діють у порядку, визначеному статутом аграрної палати.

Розділ IV. АГРАРНА ПАЛАТА УКРАЇНИ 

Стаття 14. Членство у Аграрній палаті України 

Членами Аграрної палати України є регіональні аграрні палати, створені відповідно до цього Закону

Стаття 15. Діяльність Аграрної палати України 

1. Аграрна палата України здійснює свою діяльність відповідно до цього Закону, інших законів, нормативно-правових актів та свого Статуту. 

2. Аграрна палата України відповідно до цього Закону та свого Статуту здійснює представницькі функції як в Україні, так і за її межами, об'єднує регіональні аграрні палати та координує їх діяльність. 

3. Аграрна палата України:
  об'єднує регіональні аграрні палати; 
координує їх діяльність;
надає методичну, технічну, фінансову та іншу необхідну допомогу регіональним аграрним палатам;
здійснює представницькі функції як в Україні, так і за її межами, відповідно до цього Закону та свого Статуту;
представляє аграрні палати перед органами державної влади;
приймає участь в обговоренні проектів законодавчих та нормативно-правових актів, що стосуються аграрних питань, у тому числі питань сільськогосподарського виробництва, земельних питань, екологічних та соціальних проблем регіонів, а також у формуванні засад аграрної політики держави, здійснює експертизу законопроектів з аграрних питань, здійснює погодження нормативно-правових актів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з аграрних питань; 
відкриває свої представництва та філії в інших країнах, а також засновує разом із зарубіжними партнерськими організаціями як в Україні, так і за її межами аграрні палати, ділові ради та інші спільні організації; 
веде недержавний реєстр українських аграрних підприємств та підприємців за їх згодою, фінансовий стан яких свідчить про надійність як партнерів у підприємницькій діяльності. Порядок ведення реєстру визначається Аграрною палатою України.

4. Аграрна палата України має право одержувати в установленому порядку від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію та матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань. 

5. При Аграрній палаті України створюється постійно діючий третейський суд, діяльність якого регулюється законодавством України. 

6. Аграрна палата України представляє інтереси своїх членів у міжнародних організаціях з питань діяльності в аграрному секторі.

7. Фінансування діяльності Аграрної палати України здійснюють регіональні аграрні палати, шляхом відрахувань внесків у розмірах, визначених Всеукраїнськими зборами. Для виконання завдань, передбачених цим Законом та статутом, Аграрна палата України може використовувати  кошти у розмірі два відсотки надходження від земельного податку протягом перших п’яти років її діяльності, для моніторингу використання орендованих земель та  завершення земельної реформи, матеріальну допомогу, надану державою, отриману з інших джерел, якщо це не суперечить чинному законодавству та статуту Аграрної палати України.

Стаття 16. Створення Аграрної палати України

1. Аграрна палата України створюється Всеукраїнськими зборами представників регіональних аграрних палат після створення аграрних палат не менше, ніж у половині областей України.
2. Аграрна палата України утворюється в порядку, визначеному розділом II цього Закону з врахуванням особливостей, встановленим розділом ІV.

Стаття 17. Система органів управління Аграрною палатою України

1. Керівними органами Аграрної палати України є:
Всеукраїнські збори представників регіональних аграрних палат та всеукраїнських громадських організацій, які об’єднують громадян України, зайнятих в аграрному секторі економіки України; 
Президент Аграрної палати України, який є одноособовим органом управління Аграрної палати України в період між Всеукраїнськими зборами представників регіональних аграрних палат;
Спостережна рада Аграрної палати України, яка є колегіальним органом управління Аграрної палати України в період між Всеукраїнськими зборами представників регіональних аграрних палат;
Правління Аграрної палати України, яке є виконавчим органом Аграрної палати України.
2. Контролюючим органом Аграрної палати України є Наглядовий комітет Аграрної палати України.
3. Рішенням Всеукраїнських зборів представників регіональних аграрних палат можуть бути утворені й інші органи управління Аграрною палатою України.
4. Органи управління Аграрної палати України утворюються та діють у порядку, визначеному статутом Аграрної палати України.
Розділ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 18. Порядок введення в дію Закону України "Про аграрні палати в Україні"
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 
2. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону. 
3. Кабінету Міністрів України в місячний термін з дня набрання чинності цим Законом: 
привести свої рішення у відповідність із цим Законом; 
розробити нормативно-правові акти відповідно до цього Закону; 
зобов'язати міністерства та інші центральні органи виконавчої влади привести свої рішення у відповідність із цим Законом. 
4. Організації, створені і зареєстровані до прийняття цього Закону, які в своїй назві містять словосполучення „аграрна палата” зобов’язані свої статутні документи привести у відповідність до вимог цього Закону протягом одного року з дня набрання ним чинності. 
Такі суб’єкти звільняються від плати за проведення реєстраційних дій.




Голова Верховної Ради                                         Андрій Парубій                       
            України  

